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درس هفتم

اقسام قضايای حملی و شرطی

هر کدام از قضايای حملی و شرطی، به اقسام گوناگونی تقسيم می شوند. تعداد و تنوع 
اين قضايا بسيار زياد است و هر کدام هم در جای خود اهميت دارند اما در اين جا نمی توان 
به همه ی آن ها پرداخت. به همين دليل تنها به مهم ترين و کاربردی ترين اقسام قضايای حملی 

و شرطی خواهيم پرداخت.

اقسام قضايای حملی
اگر  می شوند.  تقسيم  «محصوره»  و  «شخصّيه»  قسم  دو  به  ابتدا  در  قضايا،  اين 
موضوع قضيه، يک شخص يا يک شیء يا يک مجموعه ی خاص باشد، به آن شخصيه 

می گويند؛ مانند: «تهران پايتخت ايران است».
اگر موضوع قضيه، شخص يا چيز يا مجموعه ی معينی نباشد و شامل افراد و چيزهای 
يا  است»،  عدالت خواه  «هرانسانی  مثل  می گويند؛  «محصوره»  قضيه،  آن  به  شود  متعّدد 
«بعضی انسان ها قدر اين زندگی زودگذر را می دانند». نشانه هايی که باعث می شوند دايره 
مصاديق مشخص شود، «سور» نام دارند. اگر از سور «هر» و يا «هيچ» استفاده شود قضيه 

کلی است و اگر از سور «بعضی» و مانند آن استفاده شود قضيه، جزئی است.
قضيه ی حملی از جهت نسبت به دو دسته ی «موجبه» و «سالبه» تقسيم می شود.

اگر چيزی را به چيزی نسبت دهيم، به آن موجبه می گويند؛ مانند «هر درختی نمو کننده 
است». اگر چيزی را به چيزی نسبت ندهيم و از آن سلب کنيم، آن را سالبه می نامند؛ مانند 

«هيچ انسانی مجبور نيست». پس قضايای حملی محصوره چنين اند:
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١ ــ موجبه ی کلی:       هر الف ب است.
٢ ــ سالبه ی کلی:      هيچ الف ب نيست.

٣ ــ موجبه ی جزئی:    بعضی الف ها ب هستند.

٤ ــ سالبه ی جزئی:      بعضی الف ها ب نيستند.
  

شخصيه     
قضيه ی حملی    
محصوره     

      

تطبيقتطبيق
برخي  که  باشيد  داشته  . توجه  کنيد  مشخص  را  آن   موضوع  و  قضيه  هر  نوع 
سور  ابتدا  شما،  نشده،  ذکر  آن ها  هستند، «سور»  محصوره  که  اين  با  قضايا  اين  از 

آن ها را مشخص کنيد و سپس جدول را تکميل نماييد.

موضوعنوع قضيهقضيه

منونه : بعضي مثلث ها، متساو االضالع هستند.

١ ـ ابن سينا، فيلسوف و رياضي دان بزرگ ايران است.

٢ ـ اين بيمار، خوب غذا نمي خورد .

 ٣ـ او با خوشحالي به کالس آمد .

٤ ـ هر انساني با رفتار خود، سرنوشتش را رقم  مي زند.

٥ ـ انسان عاقل برا پيشرفت از بعضي لذت ها  مي گذرد .

مثلثموجبه جزئيه

٦ ـ هيچ انساني مجبور و گناهکار آفريده نشده است .

٧ ـ ظلم خوشايند نيست .

موجبه
سالبه

  کلی

جزيی

موجبه
سالبه
موجبه
سالبه
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اقسام قضايای شرطی
قضيه ی شرطی هم اقسامی دارد که تنها به بعضی از مهم ترين آن ها اشاره خواهيم کرد. 
در زبان فارسی برای ساختن قضيه ی شرطی از «اگر ... آن گاه…» و «يا» استفاده می کنيم. 
البته می توان معادل های اين کلمات، مثل «بنابراين، وليکن، در اين صورت» را نيز استفاده کرد 
ولی قالب کلی همواره ثابت است. قضايای شرطی که با «اگر ــ آن گاه» همراه باشند و به صورت 
«اگر الف ب است آن گاه ج د است» ادا شوند، «شرطی متصل» ناميده می شوند. و قضايايی که 

به صورت «الف ب يا ج است» باشند، «شرطی منفصل» نام می گيرند.

ذكر منونهذكر منونه
مثال  منفصل  شرطي  برا  قضيه  چهار  و  متصل  شرطي  برا  قضيه  چهار 

بزنيد.

قضيه ی شرطی منفصلقضيه ی شرطی متصل

١ـ 

٢ـ 

٣ـ 

٤ـ 

١ـ 

٢ـ 

٣ـ 

٤ـ 

قضيه ی شرطی متصل
شايد درباره ی ماهيت اين قضيه بتوان زياد سخن گفت و نکته های دقيق و مهمی 
نمود. ولی از آن جا که هدف  بيان  مفيد است  بسيار هم  دانستن آن  دارد و  را که وجود 
از اين کتاب آشنايی اجمالی با منطق است از بسياری از آن ها صرف نظر می کنيم. خيلی 
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مختصر اين که: قضيه ی شرطی متصل، قضيه ای است که در آن به پيوستگی و اتصال يا 
عدم پيوستگی و اتصال دو نسبت حکم شده است. به عبارت ديگر قضيه ای است که در 

آن حکم شده به بودن يا نبودن نسبتی به شرط بودن يا نبودن نسبتی ديگر.
در اين گونه قضايا مقدم مستلزم تالی است و تالی تابع مقدم است. مثًال در قضيه ی 
«اگر سه ضلع مثلث مساوی باشند، سه زاويه ی آن هم مساوی اند»، مساوی بودن سه ضلع 
مستلزم مساوی بودن زوايا و نيز مساوی بودن زوايا تابع مساوی بودن سه ضلع  مثلث، 
خواهد  ياری  را  شما  نيز  او  کنيد  ياری  را  خدا  «اگر  می خوانيم  کريم  قرآن  در  است. 
کرد.»١، ياری ما به خدای متعال مستلزم ياری خدا به ماست و نيز ياری خدا به ما، تابع 

ياری ما به خداوند خواهد بود.
بدين ترتيب می توان گفت که در قضيه ی شرطی متصل، جمله ای که با معنای اگر شروع 
می شود، مقدم و جمله ای که در معنای تابع است، تالی ناميده می شود. در حقيقت، نوعی رابطه 

ميان مقدم و تالی برقرار است و اساسًا ماهيت قضيه ی شرطی متصل همين رابطه است.
تفكرتفكر 

به خاطره  خود مراجعه کنيد . شما در طول زندگي خود تعداد بي شمار از 
قضايا شرطي متصل استفاده کرده ايد و کلمات «اگر ـ آن گاه» و يا معادل  آن ها 
جايي  در  را  کلمات  اين  آيا  که  ببينيد  و  بينديشيد  خوب  اينک  برده ايد.  به کار  را 
به کار برده ايد که رابطه ا ميان دو طرف جمله (مقدم و تالي) وجود نداشته باشد؟ 

نتيجه بررسي خود را در کالس گزارش دهيد.

قضيه ی شرطی منفصل
شرطی منفصل قضيه ای است که در آن به جدايی و انفصال دو (يا چند) نسبت حکم 
شده است؛ اين قضيه در شکل «الف، ب يا ج است» و يا «الف، ب يا ج يا د است» بيان 
می شود. به عنوان نمونه گفته می شود «عدد، زوج يا فرد است» و «انسان، سفيد يا سياه 
از «يا»  منفصل  شرطی  در  می کنيد،  مالحظه  که  همان طور  است».  سرخ پوست  يا  زرد  يا 

١ــ آيه ی ٧ سوره ی محمد (ص)
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استفاده می شود و همين «يا» است که ميان دو طرف فاصله می اندازد. بديهی است که در 
شرطی منفصل، اگر «يا» را حذف کنيد دو قضيه ی حملی باقی می ماند.

دليل اين که منفصل را نيز شرطی ناميده اند آن است که در منفصل هم حکم مشروط 
است. در مثال قبل، حکم به زوج بودن عدد، مشروط است به فرد نبودن آن و هم چنين 

حکم به فرد بودن آن مشروط به زوج نبودن آن است.

اقسام قضيه ی شرطی منفصل
قضيه ی شرطی منفصل بر سه قسم است:

١ـ منفصل حقيقي .
٢ ـ منفصل غيرقابل جمع در صدق . (مانعة الجمع) 

ذب . (مانعة الرفع)  ٣ ـ منفصل غيرقابل جمع در 

منفصل حقيقی: قضيه ای است که در آن، هم درست بودن دو طرف قضيه محال 
است و هم غلط بودن آن ها. به همين دليل انفصال ميان دو طرف را انفصال حقيقی و تاّم 
دانسته اند. شکل کلی آن را در جدول زير مشاهده می کنيم. در اين جدول عالمت «+» به 
معنی درست بودن يک طرف قضيه و عالمت «-» به معنی غلط بودن است. عالمت فلش 

به ما نشان می دهد که کدام طرف بايد از کدام طرف نتيجه شود.
 

، چهار حالت زير است  : نتيجه  چنين قضيه ا

                                                                              الف ب است                 يا                 الف ج است  
-           + ـ  ١
+         - ـ  ٢
+        - ـ  ٣
+      ـ ـ  ٤
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تطبيقتطبيق  
مثال زير را بر چهار حالت قبل تطبيق دهيد :

عدد زوج است يا فرد
١ـ .........................................................
٢ـ .........................................................
٣ـ .........................................................
٤ـ .........................................................

منفصل غيرقابل جمع در صدق: همان طور که از اسم اين قضيه پيداست، محال 
است هر دو طرف آن درست باشد. اما می تواند هر دو طرف آن غلط باشد، و يا يک طرف 
درست و طرف ديگر غلط باشد.اين قسم از شرطی منفصل را «مانعة الجمع» ناميده اند. 
صدق  جدول  است.  محال  بودن  درست  در  آن  طرف  دو  جمع  که  منفصلی  شرطی  يعنی 

(درست بودن) اين قسم شرطی چنين است:
                                            الف  ب  است                             يا                            الف  ج است

-   + ـ  ١
-       ممکن است درست باشد يا غلط ـ  ٢

+   - ـ  ٣
ـ ٤ـ ممکن است درست باشد يا غلط  

تطبيقتطبيق 
مثال زير را بر چهار حالت قبل تطبيق دهيد :

«لحظه  تحويل سال يا در شيراز خواهيم بود يا در اصفهان»
١ـ .........................................................
٢ـ .........................................................
٣ـ .........................................................
٤ـ .........................................................
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آن  طرف  دو  هر  است  محال  که  قضيه ای  يعنی  کذب:  در  جمع  غيرقابل  منفصل 
غلط باشد. البته ممکن است که يک طرف درست و طرف ديگر غلط باشد و يا هر دو طرف 
درست باشد. (درست برعکس مانعة الجمع). به اين قضيه، «مانعة الرفع» يا «مانعة الُخُلّو» 

گفته اند. جدول صدق اين شرطی چنين است:

                                                                                      الف   ب          است     يا      ج
ممکن است درست باشد يا غلط   + ـ  ١

+   - ـ  ٢
+ ٣ـ ممکن است درست باشد يا غلط   
ـ   + ـ  ٤

تطبيقتطبيق  
مثال زير را بر چهار حالت قبل تطبيق دهيد :

نتيجه  هر عمل يا در دنيا يا در آخرت به انسان مي رسد .
١ـ .........................................................
٢ـ .........................................................
٣ـ .........................................................
٤ـ.........................................................
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مترين 
ابتدا نوع هر کدام از قضايای زير،  را مشخص کنيد، سپس مقّدم قضيه را جداگانه 

در جدول بنويسيد.

مقدمنوع قضيهقضيه
نمونه (١): اگر درس بخوانيم، پيشرفت 

خواهيم کرد
شرطی متصل

 

ما درس بخوانيم

را منفصل حقيقینمونه (٢): عدد زوج يا فرد است قضيه  طرف  دو  هر 
می توان مقدم گرفت

١ــ اگر سه زاويه مثلث مساوی باشند، سه 
ضلع آن نيز مساوی اند

٢ــ اگر خدا را ياری کنيد، او نيز شما را 
ياری خواهد کرد

٣ــ انسان در دنيا يا در آخرت سزای اعمال 
خود را می بيند

٤ــ برای پيدايش شب و روز، زمين يا 
خورشيد حرکت می کنند

٥  ــ قضيه، حملی است يا شرطی
٦  ــ اگر فرهنگ يک کشور اصالح شود، 

آن کشور اصالح خواهد شد
٧ــ اگر کسی دنبال کمال نباشد، سعادتمند 

نخواهد شد
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يك مسابقهيك مسابقه
و  کنيم  کار  خود  ذهن  با  کمي  دارد  جا  شناخته ايم،  را  قضايا  اقسام  که  اکنون 
برخي قابليت ها آن را ارزيابي نماييم. بارها گفته شد که منطق طرز کار طبيعي و 
احکام  کند، بسيار از  توجه  کارکردها  اگر به همين  انسان  خداداد ذهن است و 

منطق را کشف خواهد کرد.
استفاده  با  صرفاً  اکنون،  باشد.  درست  است»،  ب  الف  قضيه «هر  کنيد  فرض 
به  که  کرد  استنباط  آن  از  مي توان  ديگر  چندقضيه   : که     کنيد  بررسي  قضيه  همين  از 
کالس  در  را  خود  تالش  محصول  باشيد.  داشته  اطمينان  آن ها  بودن  غلط  يا  درست 
برنده  کند،  کشف  قضايا  اين  از  بيش تر  تعداد  که  دانش آموز  هر  کنيد.  مطرح 

مسابقه خواهد بود.
راهنمايی: بايد با کمک «نسبت ها چهارگانه» که قبالً خوانده ايد بتوانيد 
نيست»  ب  الف  «هيچ  قضيه  اگر  مثالً  دهيد.  انجام  تغييراتي  حملي  قضايا  در 
درست  حتمًا  هم  نيست»  الف  ب  «هيچ  قضيه  که  گفت  مي توان  باشد  درست 
است و يا قضيه «بعضي الف ب است» حتمًا غلط است. زيرا هنگامي «هيچ الف ب 
نيست» درست است که رابطه «الف» و «ب» تباين باشد و در اين حالت مي توان 

جا «الف» و «ب» را عوض کرد.
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درس هشتم

احكام قضايای حملی

مختلفی  شوند، حالت های  مقايسه  باهم  محمول  دوقضيه، اگر از جهت موضوع و 
می گيرند که مهم ترين آن ها «تقابل» است. اين حالت، در منطق کاربرد بيش تری دارد. از 

اين رو به شرح آن می پردازيم. 
تقابل: دو قضيه وقتی متقابل اند که موضوع و محمول آن ها يکی است ولی در «سور» 

يا «نسبت»، و يا در هر دو با هم تفاوت دارند١. در اين  صورت چهار حالت پيدا می شود:
يکی  نسبت،  نظر  از  ولی  است  کلی  دو  هر  سور  که  قضيه ای  دو  تضاد:  ــ  الف 

موجبه است و يکی سالبه:
هر الف ب است   و   هيچ الف ب نيست.

مثال: ....................................................... .
ب ــ تناقض: دو قضيه ای که هم در سور و هم در نسبت تفاوت دارند.

هر الف ب است   و   بعضی الف ها ب نيست.
مثال: ....................................................... .

هيچ الف ب نيست   و   بعضی الف ها ب است.
مثال: ....................................................... .

ج ــ تداخل: دو قضيه ای که در سور متفاوت و در نسبت يکسان باشند.
هر الف ب است و بعضی الف ها ب است.

مثال: ....................................................... .
هيچ الف ب نيست   بعضی الف ها ب نيست.

١ــ سور کلمه ای است که بيانگر کّمّيت قضيه است و نسبت بيانگر کيفيت آن است 
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مثال: ....................................................... .
د ــ تداخل تحت تضاد: دو قضيه ای که هر دو دارای سور جزئی هستند اّما در 

نسبت متفاوت اند.
بعضی الف ها ب است و بعضی الف ها ب نيست.

مثال: ....................................................... .
اکنون می پرسيم: نتيجه ی دانستن اين احکام چيست و آموختن آن ها چه فايده ای دارد؟
است.  قضيه  يک  نادرستی  يا  درستی  دنبال  به  همواره  انسان  می گوييم:  پاسخ  در 
برای رسيدن به اين مقصود، راه های مختلفی پيش روی ماست. يکی از راه ها اين است که 
پس از اين که ذهن به درستی يک قضيه پی برد، بدون مراجعه به هيچ منبع ديگر، می تواند 

قضايای درست ديگری را دريابد يا به غلط بودن برخی قضايا پی ببرد. 

جدول های احکام قضايا
اکنون که حاالت مختلف دو قضيه متقابل را دانستيم، به ذکر احکام آن ها می پردازيم. 
به اين منظور، برای هر دسته از احکام، جدول جداگانه ای ارائه می شود. عالمت «+» به 
معنی درست بودن قضيه، عالمت «-» به معنای غلط بودن آن است. عالمت فلش، به ما 
معنای  به  نيز  عالمت «؟»  و  شود.  نتيجه  قضيه  کدام  از  بايد  قضيه  کدام  که  می دهد  نشان 

نامعلوم بودن صادق يا کاذب بودن قضيه است.

جدول تقابل تضاد:
هر الف  ب است  ،                                     هيچ الف ب نيست

-                               +  
؟                              -  

+                               -  
؟                                                                   ـ  
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ذكر منونهذكر منونه  
برا هر يک از چهار رابطه  قبل يک مثال بزنيد :

١ـ ............................... .....................

 
٢ـ...............................

٣ـ ............................... .....................

٤ـ                                                                                                            .....................

غلط  حتمًا  ديگری  باشد  درست  قضيه  يک  که  هنگامی  تضاد،  تقابل  در  نتيجه: 
است. (در سطرهای ١ و ٣ جدول) ولی اگر يکی غلط باشد معلوم نيست که ديگری لزومًا 
درست است يا غلط (سطرهای ٢ و ٤ جدول). بنابراين اگر بدانيم قضيه «هر الف ب است» 
اگر «هر  ولی  است.  غلط  نيست»  ب  الف  گفت: «هيچ  می توان  قطعيت  با  است،  درست 
الف ب است» غلط باشد، نمی توانيم با قطعيت بگوييم «هيچ الف ب نيست» درست است 
يا غلط. يعنی در اين جا بستگی به محتوای قضيه  دارد، گاهی محتوا به گونه ای است که 

قضيه را درست و گاهی آن را غلط می سازد؛ مثًال:
                                        

هر آسيايی ايرانی است ( - ) ← هيچ آسيايی ايرانی نيست ( - )
  

( جمع زوايای هر مثلثی   ٣٦٠ است ( - ) ←  جمع زوايای هيچ مثلثی  ٣٦٠ نيست ( 

بنابراين هرگاه يک قضيه ی کلی درست باشد، قطعًا قضيه ی متضاد آن غلط است. 
ولی هنگامی که قضيه ای غلط باشد، نمی توان در مورد قضيه ی متضاد آن به نتيجه ای 
قطعی رسيد. از اين جاست که گفته اند: جمع دو ضد محال است ولی رفع آن دو ممکن 

است.

  

حالت اول ...........

حالت دوم ...........

حالت اول ..................

حالت دوم ..................
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جدول تقابل تناقض
      هر الف ب است   بعضي الف ب نيست
بعضي الف ب است هيچ الف ب نيست  

-   +
+   -
+   -
-   +

ذكر منونهذكر منونه  
برا هر يک از چهار رابطه  قبل يک مثال بزنيد :

١ـ ............................... .....................
٢ـ............................... .....................
٣ـ ............................... .....................
٤ـ ............................... .....................

درست  قضيه ای  اگر  می کنيد،  مالحظه  تناقض  جدول  در  که  همان طور  نتيجه: 
باشد، نقيض آن غلط است. و برعکس، اگر قضيه ای غلط باشد نقيض آن درست است.

از اين جا رايج شده است که «اجتماع و ارتفاع نقيضين، محال است» يعنی محال است که 
هر دو قضيه درست يا هر دو غلط باشند.

(کيفيت)  نسبت  تغيير  فقط  شخصيه  قضيه ی  نقيض  آوردن  دست  به  برای  نکته: 
کافی است. مانند:

 سعدی نويسنده ی گلستان است، سعدی نويسنده ی گلستان نيست. 
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جدول تقابل تداخل
                             هر الف ب است                                      بعضي الف ب است 

  
 +    +             
؟     -             

 +              ؟   
 -    -             

بعضي الف ب نيست هيچ الف ب نيست    
+   +  
؟   -  

+ ؟    
-   -  

هم  آن  جزيی  باشد،  درست  کّلی  قضيه ی  که  هنگامی  تداخل،  در  ديديد،  که  همان طور 
حتمًا درست است و اگر قضيه ی جزيی غلط باشد، کّلی آن هم حتمًا غلط است. ولی در ديگر 

موارد نمی توان به نتيجه ای قطعی رسيد. 
ذكر منونهذكر منونه  

برا هر يک از رابطه ها قبل يک مثال بزنيد : 
.......................... ١ـ ..........................
.......................... ..........................      
٢ـ  .......................... ..........................
.......................... ..........................      
٣ـ  .......................... .........................
.........................   ..........................      
٤ـ  .......................... .........................
......................... .  ..........................                   
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جدول تداخل حتت تضاد
بعضي الف ب است                          بعضي الف ب نيست

؟   +  
+   -  
+ ؟    
ـ   +  

ذكر منونهذكر منونه 

برا هر يک از چهار رابطه  قبل يک مثال ذکر کنيد :

١ـ ............................... 

٢ـ............................... .....................

٣ـ                                                           .....................

٤ـ ............................... .....................

براساس اين جدول، اگر قضيه ی جزيی غلط باشد، تداخل تحت تضاد آن حتمًا درست 
است. اما اگر اين قضيه درست باشد، غلط يا درست بودن طرف ديگر مشخص نيست. 

رابطه عکس 
دو  همواره  تقابل،  بحث  در  اگر  است.  رابطه ی «عکس»  قضايا،  احکام  از  ديگر  يکی 
بررسی  خودش  عکس  با  قضيه  يک  رابطه  عکس،  بحث  در  می شدند،  مقايسه  هم  با  قضيه 
می شود. قضيه ی عکس چيست؟ اگر جای موضوع و محمول يک قضيه با هم عوض شود، 
از اين طريق قضيه ی ديگری ساخته می شود، که آن را عکس قضيه ی اّول می گويند. قضيه ی 
اّول نيز «اصل» ناميده می شود. حال بايد ديد وقتی جای موضوع و محمول عوض می شود در 

حالت اول ...........

حالت دوم ...........

حالت اول ..................

حالت دوم ..................



51

درست يا غلط بودن قضيه چه تأثيری می گذارد. قبل از بررسی اين مسأله می گوييم:   عکس 
در منطق دو نوع است: «عکس مستوی» و ديگری «عکس نقيض». 

عکس مستوی
«کيف»١  اّما  کنيم،  عوض  را  محمول  و  موضوع  جای  حملی،  يک قضيه ی  در  اگر 
(قضيه  اصل  قضيه ی  مستوی  عکس  که  می رسيم  دومی  قضيه  به  داريم،  نگه  ثابت  را  قضيه 
اّول) است. مثًال عکس قضيه ی «هيچ الف ب نيست»، «هيچ ب الف نيست» می باشد. حال 
می پرسيم: هنگام ساختن عکس مستوی، به جز تغيير جای موضوع و محمول، چه تغييرات 
ديگری بايد  در قضيه ی عکس رخ  دهد تا هنگامی که قضيه اصل درست است عکس مستوی 
هم حتمًا درست باشد. در آنجا که گاهی عکس مستوی درست و گاهی غلط است، بايد بگوييم 

که عکس (الزم الصدق) ندارد. بدين ترتيب جدول احکام عکس مستوی چنين می شود.
عکس مستوی اصل

هر الف ب است.
هيچ الف ب نيست.
بعضی الف ب است.
بعضی الف ب نيست.

بعضی ب الف است. (الزم الصدق)
هيچ ب الف نيست. (الزم الصدق)
بعضی ب الف است. (الزم الصدق)

عکس الزم الصدق ندارد

تكميلتكميل

با توجه به جدول باال، جدول زير را تکميل کنيد.

عكس مستوی اصل

١ـ هر جيوه ا فلز است.

٢ـ بعضي انسان ها سفيدند.

٣ـ هيچ  گياهي جاودانه نيست .

٤ـ بعضي آدميان نويسنده نيستند .

١ـ 

٢ـ 

٣ـ 

٤ـ 

١ــ قبًال توضيح داده شد که «کيف» يا «کيفيت»، همان «نسبت» است
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عکس نقيض
عکس نقيض يک قضيه به اين صورت به دست می آيد که نقيض محمول را به جای 
را  ايجاب)  و  (سلب  نسبت  و  داده  قرار  محمول  جای  به  را  موضوع  خود  و  موضوع، 
تغيير می دهيم. حال می پرسيم: هنگام ساختن عکس نقيض، چه تغييرات ديگری بايد در 
قضيه ی عکس رخ دهد تا اگر قضيه ی اصل صادق است، اين قضيه هم صادق باشد. اين 

را در جدول زير مشاهده می کنيد:
عکس نقيض اصل

هر الف ب است.
هيچ الف ب نيست.
بعضی الف ب است.
بعضی الف ب نيست.

هيچ غير ب الف نيست. (الزم الصدق)
بعضی غير ب الف است. (الزم الصدق)

عکس نقيض الزم الصدق ندارد
بعضی غير ب الف است. (الزم الصدق)

مترين
١ــ جدول زير را کامل کنيد.

نقيض اصل
١ــ هر کتابی خواندنی است.

٢ــ بعضی از معادن، معدن فلز هستند.
٣ــ .........................
٤ــ .........................

٥  ــ بعضی پرندگان تخم گذارند.

١ــ .........................

٢ــ .........................
٣ــ پاره ای از مردم دانا هستند.
٤ــ هيچ مؤمنی گناه کار نيست.

٥  ــ .........................



53

٢ــ نوع رابطه ميان قضايای زير را مشخص کنيد و صدق و کذب قضيه ی دوم را 
نيز براساس جدول های داده شده، معين نماييد. 

صدق يا کذبرابطهقضيه ی دومقضيه ی اّول
١ــ هيچ انسانی در جهان تنها 

( نيست. (
١ــ بعضی انسان ها در جهان تنها     

هستند.
ــتناقض

( ٢ــ هيچ گردويی گرد نيست.٢ــ هر گردويی گرد است. (
٣ــ بعضی فلزات هادی 

( الکتريسيته اند. (
٣ــ بعضی فلزات هادی 

الکتريسيته    نيستند.
٤ــ هر مثلث متساوی االضالع 

( متساوی الساقين است. (
٤ــ بعضی مثلث های متساوی االضالع 

متساوی الساقين اند.
ـ بعضی انسان ها  ٥ـ

( رياضی دانند. (
٥ــ بعضی انسان ها رياضی دان 

نيستند.

٣ــ جدول زير را همان طور که در آن مشخص شده است، تکميل کنيد.

قضيه ی دوم قضيه ی اّول/ اصل
١ــ هر گردويی گرد است.

٢ــ بعضی ميوه ها شيرين اند.
٣ــ هر نخلی درخت است.

٤ــ بعضی نويسنده ها متعهد نيستند.
٥  ــ .........................

٦  ــ .........................

١ــ عکس مستوی 
٢ــ عکس نقيض 
٣ــ عکس نقيض 

٤ــ عکس مستوی 
٥  ــ عکس مستوی  بعضی مثلث های 

غيرمتساوی االضالع قائمه اند.
ب  غير  بعضی  نقيض   عکس  ٦  ــ 

الف است.
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٤ــ در جدول زير مشخص کنيد که هر کدام از قضايای ستون سمت راست باکدام 
قضيه يا قضيه های ستون سمت چپ ارتباط دارند و نوع اين ارتباط چگونه است.

قضيه ی دومقضيه ی اّول
١ــ هر انسانی در خسران است.

را  خداوند  حکم  مسلمانی  هيچ  ٢ــ 
ناديده نمی گيرد. 

عدالت خواه  ذاتًا  انسانی  هر  ٣ــ 
است.

٤ــ هيچ نادانی قابل احترام نيست.
را  خود  نوع  هم  انسانی  هر  ٥  ــ 

دوست دارد.
ـ بعضی ميوه ها خوردنی است. ٦  ـ

١ــ بعضی انسان ها ذاتًا عدالت خواه هستند. 
٢ــ بعضی نادان ها قابل احترام اند.

دوست  را  خود  نوع  هم  که  کسانی  بعضی  ٣ــ 
دارند انسان اند.

٤ــ بعضی ميوه ها خوردنی نيست.
ناديده  را  خداوند  حکم  مسلمانان  بعضی  ٥  ــ 

می گيرند.
ـ هر ميوه ای خوردنی است. ٦ـ

٧  ــ بعضی نادان ها قابل احترام نيستند.
٨ــ بعضی انسان ها در خسران اند.
٩ــ هيچ ميوه ای خوردنی نيست.

٥ــ اگر «هر ب الف است» درست باشد، ثابت کنيد «هيچ غير الف ب نيست»
اّول  قضيه ی  نقيض  عکس  نيست»  ب  الف  غير  «هيچ  قضيه ی  که  آن جا  از  حل: 

است، ثابت می شود که قضيه ی دوم هم درست است.
                 عکس نقيض

هيچ غير الف ب نيست.  هر ب الف است     
٦  ــ اگر «هيچ ج غير ب نيست» درست باشد. ثابت کنيد «هيچ غير ب ج نيست»

حل:                                   عکس مستوی
هيچ غير ب ج نيست.  هيچ ج غير ب نيست     


